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The State Environmental Fund of the Czech Republic, as 
the Programme Operator of the Programme „Environment, 
Ecosystems and Climate Change“, supported by the Norway 
Grants 2014–2021, launches this Call no. Call-3A from the 
Programme, named after the Norwegian seaport „Ålesund.“ 
Total allocation of the Call is EUR 3,000,000 (CZK 78,000,000).

Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel 
Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ 
financovaného z Norských fondů 2014–2021, vyhlašuje výzvu 
č. Call-3A. Tato výzva je pojmenována po norském přístavním 
městě „Ålesund.“ Celková alokace výzvy činí 3 000 000 eur  
(78 000 000 korun českých).

Město Ålesund, známé pro svou obchodní a rybářskou historii, 
leží v západní části Norska. V současnosti jeden z největších 
přístavů a také světová rarita secesní architektury se rozkládá 
na třech ostrovech, které jsou vzájemně propojené mosty. 
Pro cestovatele je Ålesund výchozím bodem pro tzv. Cestu 
trollů (Trollstigen), po které cestují do údolí Romsdalen, které 
inspirovalo mimo jiné i norského spisovatele Jo Nesbø, a k fjordu 
Geirangerfjord. Tento fjord je jedním z nejvíce navštěvovaných 
míst Norska a součást světového dědictví UNESCO.

Ålesund, historically known as a trading and fishing town, is 
located in the western part of Norway. Today, one of the largest 
ports and also a world rarity of Art Nouveau architecture is 
located on three islands, which are interconnected by bridges. 
For travellers, Ålesund is the starting point for the so-called 
Troll Trail. They travel along it to the Romsdalen Valley, which 
inspired, among others, the Norwegian writer Jo Nesbø, as 
well as to the Geirangefjord. This fjord is one of Norway‘s most 
visited sites and is a UNESCO World Heritage Site.
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What are the supported areas under this Call?

The Ålesund call provides support for measures to provide 
appropriate infrastructure and analytical methods for identifying 
pollutants in the aquatic environment. In particular, the acquisition 
of instruments for the analysis of micropollutants, including the 
necessary related laboratory equipment, as well as the introduction 
and optimization of analytical methods for determining the 
concentrations of micropollutants and their metabolites.

What can be paid out of the Call?

In particular, the strengthening of infrastructure (acquisition of 
instrumentation with accessories and, within the validation of methods 
on such instrumentation and relevant analytical standards) for 
surface water monitoring under Directive 2000/60 / EC establishing 
a framework for Community action in the field of water policy is 
supported.

The infrastructure will be designed for sample analysis after the 
introduction and optimization of analytical methods into routine 
practice for determining concentrations of polar micropollutants in 
surface water to monitor priority and specific pollutants discharged 
to surface water bodies, primarily focusing on drugs and their 
metabolites and other candidate priority substances. , or priority 
substances listed in the text of the call in Table 1, the source of which 
are wastewater treatment plants.

Jaké oblasti podporuje tato výzva?

Z výzvy Ålesund je možné získat podporu na opatření, jejichž cílem 
je zajistit vhodnou infrastrukturu a analytické metody pro identifikaci 
vybraných znečišťujících látek ve vodním prostředí. Jedná se zejména 
o pořízení přístrojů na analýzu mikropolutantů včetně nezbytného 
souvisejícího laboratorního vybavení a o zavedení a optimalizaci 
analytických metod pro stanovení koncentrací mikropolutantů a jejich 
metabolitů. 

Co je možné z výzvy uhradit?

Podporováno je konkrétně posílení infrastruktury (pořízení 
přístrojového vybavení s příslušenstvím a v rámci validace metod 
na tomto přístrojovém vybavení i příslušných analytických standardů) 
pro monitoring povrchových vod dle směrnice 2000/60/ES, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 

Infrastruktura bude určena pro analýzy vzorků po zavedení 
a optimalizaci analytických metod do rutinní praxe pro stanovení 
koncentrací polárních mikropolutantů v povrchové vodě za účelem 
monitoringu prioritních a specifických znečišťujících látek 
vypouštěných do útvarů povrchových vod. Primárně se zaměřuje 
na stanovení léčiv a jejich metabolitů a dalších kandidátských 
prioritních látek, popřípadě prioritních látek uvedených v textu výzvy 
v Tabulce 1, jejichž zdrojem jsou čistírny odpadních vod. 
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Jaká je minimální a maximální výše podpory? 

Výše podpory, která může být v rámci jednoho projektu udělena, je 
minimálně 200 000 eur (5 200 000 Kč) a maximálně 750 000 
eur (19 500 000 Kč). 

Jaká je míra podpory? 

Způsobilé výdaje projektu mohou být, za splnění ostatních podmínek 
výzvy, hrazeny ve výši až 90 % z prostředků Programu. 

Kdo může žádat o podporu?

Žádat o podporu mohou veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo 
soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené 
jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické 
osoby). 

Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Mezi uvedené oprávněné žadatele lze pro účely výzvy  
Call-3A řadit výhradně subjekty zajišťující požadavky směrnice 
2000/60/ES na zjišťování stavu povrchových vod v oblasti 
prioritních a specifických syntetických znečišťujících látek 
včetně zabezpečení monitoringu kandidátských látek pro 
seznam látek prioritních, při splnění požadavků směrnice 
2009/90/ES na kvalitu chemických analýz a monitorování 
stavu vod.

What is the minimum and maximum grant?

The amount of support that can be awarded for a project is at least 
EUR 200,000 (5,200,000 CZK) and a maximum of EUR 750,000 
(19,500,000 CZK).

What is the support rate?

Eligible project expenditures may be reimbursed at the rate of 90 % 
of the Programme resources, subject to the other conditions of the Call.

Who can apply for support?

All entities and organizations, public or private, commercial or 
non-commercial, and non-governmental non-profit organizations 
established as legal entities in the Czech Republic (all Czech legal 
entities) may apply for support.

Natural persons are not eligible applicants.

For the purposes of the Call-3A call, these eligible applicants 
may include only entities ensuring the requirements of Directive 
2000/60/EC for the assessment of surface water status  
in the area of priority and specific synthetic pollutants, 
including ensuring monitoring of candidate substances  
for the list of priority substances, 2009/90/EC on the quality  
of chemical analyses and monitoring of water status.
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In the case of entities from the Czech Republic, proving the relevance of 
the partner for meeting the requirements of the above directives  
will be a part of the application; this does not apply in the case  
of a foreign partner, where the applicant in the application only justifies the 
involvement of the foreign partner in the project (eg sharing experience in 
monitoring pollutants in the aquatic environment, sharing good practice in 
developing analytical methods for micropollutants, etc.).

What are the crucial criteria for an application?

The Programme may support projects which comply with the 
applicable legislation, the rules of the Norwegian Financial Mechanism 
2014–2021 and the conditions of support set out in the Call and 
whose expenditures are reasonable (corresponding to the ordinary 
local and time prices) spent in accordance with 3E principles 
(effectiveness, efficiency and economy) and are unambiguously 
identifiable, demonstrable and verifiable.

What are the mandatory annexes to the application?
•	 Proof	of	bank	account	maintenance
•	 The	project	communication	plan
•	 The	mandate	of	the	statutory	representative	to	submit	 

the application (where relevant)
•	 If	relevant,	the	Partnership	Agreement,	its	proposal	or	Letter	 

of Intent in accordance with the chapter 1 of the Call
•	 If	relevant,	the	applicant	shall	also	submit	a	project	or	similar	

documentation demonstrating the technical solution of the 
proposed measure

V případě subjektů z ČR bude nedílnou součástí žádosti prokázání 
relevance partnera pro plnění požadavků dle uvedených směrnic. 
Tato podmínka neplatí v případě zahraničního partnera, kde žadatel 
v žádosti pouze odůvodní zapojení zahraničního partnera v projektu 
(např. sdílení zkušeností v oblasti monitoringu znečišťujících látek 
ve vodním prostředí, sdílení dobré praxe v rámci tvorby analytických 
metod pro stanovení mikropolutantů apod.).

Jaká hlavní kritéria musí žádost splňovat?

Programem mohou být podpořeny projekty, které jsou v souladu 
s platnými právními předpisy, pravidly Finančního mechanismu Norska 
2014–2021 a podmínkami podpory stanovenými ve výzvě. Jejich 
výdaje jsou přiměřené (odpovídající cenám v místě  a času obvyklým), 
vynaložené v souladu s principy 3E (hospodárnosti, účelnosti  
a efektivity) a jsou jednoznačně identifikovatelné, prokazatelné 
a doložitelné.

Jaké jsou povinné přílohy k žádosti?
•	 Doklad	o	vedení	bankovního	účtu
•	 Komunikační	plán	projektu
•	 Pokud	je	relevantní,	tak	pověření	statutárním	zástupcem	 

k podání žádosti
•	 Pokud	je	relevantní,	tak	dohoda	o	partnerství,	její	návrh	 

či oznámení o záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu 
s kapitolou č. 1 výzvy

•	 Je-li	relevantní,	žadatel	předloží	také	projektovou	či	obdobnou	
dokumentaci prokazující technické řešení navrhovaného opatření
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•	 V	případě,	že	se	jedná	o	žadatele	s	právní	formou	obchodní	
společnosti, žadatel předloží také doklady k prověření vlastnické 
struktury z důvodu zamezení potenciálního střetu zájmů dle zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a ve smyslu § 4 odst. 4 zákona 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu. Žadatel je prokazuje 
vyplněným čestným prohlášením o skutečných majitelích právnické 
osoby (formulář ke stažení zde). 

Kdy, kde a jak můžete žádat o podporu?

Tato výzva je vyhlášena 12. července 2022 (12:00) a žádosti do ní 
mohou být předkládány od 12. července 2022 (12:00) po celou dobu 
jejího zveřejnění, nejpozději však do 30. září 2022 (12:00). 

Celkové trvání procesu hodnocení žádostí, jejich výběr, schvalování 
a projednání Radou Fondu závisí na počtu předložených žádostí, jejich 
kvalitě a komplexnosti. Zpravidla jsou žadatelé informováni o schválení/
zamítnutí žádosti přibližně 5 měsíců po ukončení příjmu žádostí.

Podpořené projekty musí být zrealizovány do termínu ukončení jejich 
plánované realizace, nejpozději však do 30. dubna 2024. 

Žádost je možné podat v uvedeném termínu výhradně 
elektronicky, prostřednictvím Agendového informačního 
systému Státního fondu životního prostředí České republiky, 
který je dostupný z internetových stránek: 

https://zadosti.sfzp.cz/

Další	podrobnosti	naleznete	ve	vlastním	dokumentu	Výzva z Programu 
č. Call-3A.

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

•	 In	the	case	of	applicants	with	the	legal	form	of	a	company,	the	
applicant shall also submit documents to verify the ownership 
structure in order to avoid potential conflicts of interest pursuant  
to Act No. 159/2006 Coll., On conflicts of interest and pursuant 
to § 4 paragraph 4 of the Act No. 253/2008 Coll., on certain 
measures against money laundering and terrorist financing.  
The applicant proves them by a completed affidavit of the real 
owners of the legal entity (downloadable form here).

When, where and how can you apply for support?

This call is launched on 12 July, 2022 (12:00 p.m.) and applications 
may be submitted from 12 July 2022 (12:00 p.m.) throughout its 
publication but no later than September 30, 2022 (12:00 p.m.).

The overall duration of the application evaluation process, their 
selection and approval depends on the number of submitted 
applications, their quality and complexity. Applicants are informed on 
the approval / rejection of their application approximately 5 months 
after the end of the receipt of applications.

Supported projects must be realized by the end of their designed 
implementation, but no later than 30 April 2024.

The application can only be submitted electronically within the 
above-mentioned deadline, through the Agenda´s Information 
System of the State Environmental Fund of the Czech Republic, 
which is available from the website. 

https://zadosti.sfzp.cz/

Further details can be found in the text of the Call-3A.

In case of any queries please send to norwaygrants@sfzp.cz

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=13
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=13
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2758
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2758

